
 

 

  

 

कोलंबियाच्या राष्ट्राध्यक्ष संतोस यानंा शातंतसेाठी नोिेल 

०१. कोलंबियाचे राष्ट्राध्यक्ष जआुन मॅन्यएुल संतोस यांना शांततेसाठीचा ‘नोिेल’ परुस्कार शकु्रवारी जाहीर करण्यात 

आला आह.े शांततेसाठीच्या नोिेल परुस्काराकडे जगभरात अबतशय प्रबतषे्ठने िबितले जाते.  

 

०२. यंदाच्या परुस्कारासाठी एकूण ३७६ उमेदवारांची नावे चचेत होती. वास्तबवक गेल्याच आठवड्यात संतोस यांनी 

जनमतासाठी ठेवलेला शांततेसाठीचा करार स्थाबनक नागररकांनी फेटाळला होता. तरीही संतोस यांनी समबपित वतृ्तीने 

केलेल्या कामािद्दल तयांचा या परुस्काराने गौरव करण्यात येत असल्याचे सबमतीने म्हटले आह.े  

 

०३. ओस्लोमध्ये पत्रकार पररषदते संतोस यांच्या नावाची भारतीय वेळेनसुार शकु्रवारी दपुारी िोषणा करण्यात आली. 

दशेातील बवस्थाबपतांचे पनुविसन आबण नागरी बहसंाचार संपषु्टात आणण्यासाठी संतोस यांनी केलेल्या कायािचा गौरव 

म्हणनू तयांच्या नावाची बनवड करण्यात आली असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. 

 

०४. २०१० मध्ये संतोस यांनी कोलंबियाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणनू सतेू्र हाती िेतली. गेल्या अनेक वषाांपासनू शांततेसाठी 

लढा दणेाऱ्या कोलंबियातील जनतेच्या पाबठवर बदलेली कौतकुाची थाप म्हणनूही या परुस्काराकडे िबितले पाबहजे, 

असेही सबमतीने म्हटले आह.े  

 

०५. दबक्षण अमेररकेत ५२ वषाांपासनू डाव्या बवचारांच्या िंडखोर गटामळेु सरुू असलेल्या यदु्धाला सँटोस यांच्यामळेु 

बवराम बमळाला. मात्र ही बनवड काही प्रमाणात वादग्रस्त ठरली आह.े 
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०६. कोलंबियन यादवी यदु्धात २ लाख २० हजार लोक मरण पावले असनू, ६० लाख लोक बवस्थाबपत झाले आहते. 

तयांनी अबतशय कठीण पररबस्थतीत हा लढा बदला आह.े तयांचा सन्मानही या परुस्काराने झाला आह.े सँटोस यांनी 

कोलंबिया सरकार व एफएआरसी िंडखोर यांच्यात शांतता करार िडवनू आणला होता. 

 

 

 

२०१८ पयांत भारत पाक सीमा होणार सील  

०१. २०१८ पयांत भारत आबण पाबकस्तान सीमारेषा संपणूिपणे सील करु अशी िोषणा कें द्रीय गहृमंत्री राजनाथ बसंह यांनी 

केली आह.े सीमारेषेवरील राजयांमधील समन्वय वाढवण्यासाठी सेक्यरूरटी ग्रीड सरुु करु असे राजनाथ बसंह यांनी 

सांबगतले. याद्वारे राजयाराजयांमधील सीमा रेषेवरील माबहती जमा केली जाईल आबण याचा फायदा होईल असे बसंह यांनी 

स्पष्ट केले. 

 

०२. पाबकस्तानला लागनू असलेल्या चार राजयांचे मुख्यमंत्री आबण सीमा सरुक्षा दलाच्या अबधकाऱ्यांसह भारत- 

पाबकस्तान सीमेवरील सरुक्षाबवषयक पररबस्थतीचा आढावा िेण्यासाठी कें द्रीय गहृमंत्री राजनाथ बसंह शकु्रवारी 

जैसलमेरमध्ये आले होते. मखु्यमंत्रयांसोित िैठक पार पडल्यावर राजनाथ बसंह यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. 

 

 

 

हतैीमध्ये 'मॅथ्य'ू चक्रीवादळाचा कहर  

०१. कॅरेबियन दशे हतैीमध्ये मॅथ्य ूचक्रीवादळाने मोठा कहर केला आह.े या वादळाने बकमान  ९०० लोकांचा मतृय ूझाला 

आह.े दोन बदवसांपासनू सरुू असलेल्या मॅथ्य ूवादळाने संपणूि हतैी शहर उदध््वस्त केले आह.े वादळामळेु हतैीमधील 

दबक्षण बकनारपट्टीवरील रोश ए िातेऊ शहरात समुारे ५० लोक दगावले आहते. 

०२. दरम्यान अमेररकेच्या फ्लोररडा राजयात मॅथ्य ूवादळ येण्याची शक्यता असल्यामळेु अध्यक्ष िराक ओिामा यांनी 

फ्लोररडासाठी आणीिाणीची िोषणा केली आह.े 

 

०३. हतैीच्या दबक्षण आबण पबिम भागाचा संपकि  तटुला आह.े कॅरेबियन दशेात मागील एक दशकातील ह ेसवाित 

बवध्वंसक व शबिशाली वादळ असल्याचे सांबगतले जाते. हतैी आबण क्यिूामध्ये आपला पररणाम दाखवनू या वादळाने 

िहामास द्वीपसमहुाकडे आगेकूच केली आह.े 

 

०४. हतैीच्या दबक्षणेकडील एक शहर पणूिपणे उदध्वस्त झाले आह.े या शहरात समुारे २३ लोकांचा मतृय ूझाल्याचे 

सांगण्यात आले होते. गरुूवारी दगुिम भागात सरकारी अबधकारी पोहोचल्यानंतर मतृांचा आकडा शंभरच्या वर गेला 

आह.े 
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प्रचारासाठी साविजबनक बनधीचा वापर िंद 

०१. प्रचारासाठी साविजबनक बनधीचा वापर केल्यास राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द  करण्याचे आदशे आयोगाने बदले 

आह.े 

 

०२. भबवष्ट्यात कोणतयाही राजकीय पक्षाला स्वत:च्या प्रचारासाठी साविजबनक बनधी, साविजबनक जागा अथवा सरकारी 

साधनांचा वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट आदशे शबनवारी बनवडणकू आयोगाने बदले. या आदशेांचे उल्लंिन 

केल्यास संिंबधत पक्षाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशा इशाराही बनवडणकू आयोगाकडून दणे्यात आला आह.े 

 

 

गजुरातमधनू पाबकस्तानला होणारी भाजी बनयाित िंद 

०१. गजुरातमधील शेतक-यांनी पाबकस्तानला टोमॅटो आबण बमचीची होणारी बनयाित थांिवण्याचा बनणिय िेतला आह.े 

यामळेु शेतक-यांचे बदवसाला तीन कोटी रुपयांचा नकुसान होणार आह.ेउरी हल्ल्यानंतर भारत आबण पाबकस्तानमधील 

संिंधांमध्ये कमालीचा तणाव बनमािण झाला आह.े  

 

०२. या पार्श्िभमूीवर गजुरातमधील शेतमालाचा व्यापार करणा-या संिटनेचे सबचव अहमद टाईम्स ऑफ इबंडयाशी 

िोलताना म्हणाले, गजुरातमधनू दररोज समुारे ५० रक टोमॅटो आबण बमचीची पाबकस्तानला बनयाित होते. वािा 

सीमारेषेवरुन हा भाजीपाला पाबकस्तानमध्ये पाठवला जातो. पण सध्याच्या तणावपणूि पररबस्थतीमळेु दोन बदवसांपासनू हा 

भाजीपाला पाठवणे िंद केल्याचे तयांनी सांबगतले.  

 

०३. १९९७ नंतर पबहल्यांदाच गजुरातमधील शेतक-यांनी पाबकस्तानला भाजीपाला पाठवणे िंद केले आह.े दोन्ही 

दशेांचे संिंध पवूिवत होईपयांत आम्ही भाजीपाला पाठवणार नाही असे पटेल यांनी स्पष्ट केले. 

 

 

 

नवीन संशोधनानसुार मानवाच ेसरासरी वय १२५ वष े

०१. मानवाचा जगण्याचा जास्तीत-जास्त कालावधी १२५ वषाांपयांत अस ूशकते, असे नकुतयाच करण्यात आलेल्या 

एका संशोधनात स्पष्ट झाले आह.े तयाचप्रमाणे १२५ वषाांपेक्षा अबधक जगणे अशक्य असल्याचेही संशोधकांनी स्पष्ट 

केले आह.ेअमेररकेतील अल्िटि आइन्स्टाइन वैद्यकीय महाबवद्यालयातील अभ्यासकांनी ह ेसंशोधन मांडले आह.े  

 

०२. १९व्या शतकापासनू सरासरी आयमुािन उंचावले असनू संतबुलत आहार, हवामान आबण उपचारांच्या सोयींमळेुच ह े

शक्य झाल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आह.े मानवाच्या जगण्याचा सवािबधक कालावधी १२५ वषे असनू मानवाने तो टप्पा 

गाठल्याचेही संशोधकांनी स्पष्ट केले.  
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०३. १९९०मध्ये मानवाने १२५ वषाांचा टप्पा गाठला. संशोधकांनी ४० दशेांतील मानवी मतृयदूराच्या आकडेवारीचा 

तयाचप्रमाणे लोकसंख्येचा अभ्यास केला. 

 

०४. १९०० व्या वषाांपासनू या दशेांतील आयमुािनात चढउतार पहायला बमळतात. तयानसुार मानवाचे सरासरी आयमुािन 

७० वषे बकंवा तयापेक्षा थोडे अबधक असे होते. तयानंतर या सरासरी आयमुािनात वाढ होत गेल्याचे अभ्यासात स्पष्ट 

झाले.  

 

०५. याच कालावधीत जीवनमान उंचावल्यामळेु आयमुािनही उंचावले आबण मानवाचे आयमुािन १०० पेक्षा अबधक 

झाले. तयानंतर पनु्हा वेगाने आयमुािनात िट झाल्याचेही पाहायला बमळाले.  

 

०६. तयानंतर संशोधकांनी १९६८ ते २००६ या कालावधीतील ११० बकंवा तयापेक्षा अबधक वय असलेल्या अमेररका, 

फ्रान्स, जपान आबण इगं्लंड या दशेांतील नागररकांवर लक्ष कें बद्रत केले. या नागररकांचे आयमुािन १९७० ते १९९० या 

कालावधीत वाढल्याचे संशोधकांच्या लक्षात आले. तयाचप्रमाणे फ्रान्समधील एका मबहलेचे वयाच्या १२२व्या वषी 

बनधन झाल्यामळेु संशोधकांनी मानवाचा जगण्याचा अबधकाबधक कालावधी १२५ असल्याचा बनष्ट्कषि काढला. 

 

 

बिटनच्या पतंप्रधान पढुील मबहन्यात भारत दौऱ्यावर 

०१. बिटनच्या पंतप्रधानपदी बनयिुी झाल्यानंतर थेरेसा मे या पढुील मबहन्यात भारताच्या दौऱ्यावर येणार 

आहते. राजधानी नवी बदल्लीमध्ये पढुील मबहन्यात ७ ते ९ नोव्हेंिर या कालावधीत ‘भारत-बिटन टेक-सबमट‘ होणार 

आह.े याच कालावधीमध्ये थेरेसा मे भारतात येण्याची शक् यता आह.े  

 

०२. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वषी नोव्हेंिरमध्ये बिटन दौऱ्यात केलेल्या िोषणांमध्ये या बद्वपक्षीय तंत्रज्ञानबवषयक 

चचािसत्राचाही समावेश होता.  

 

०३. जनूमध्ये झालेल्या ‘िेबक् झट‘बवषयीच्या मतदानानंतर बिटनने यरुोपीय समदुायातनू िाहरे पडण्याचा बनणिय िेतला. 

तयानंतर ततकालीन पंतप्रधान डेबव्हड कॅमेरून यांनी राजीनामा बदला. यानंतर थेरेसा मे यांनी पंतप्रधान म्हणनू बनयिुी 

झाली.  

 

०४. ‘यरुोपीय समदुायािाहरेील बिटनचा बवश् वासाहि बमत्र‘ अशा शबदांत थेरेसा मे यांनी भारताचे वणिन केले होते. 

बिटनिरोिर मिु व्यापार करार करण्यासाठी भारतासह कॅनडा, चीन, मेबक् सको, बसंगापरू आबण दबक्षण कोररयाने 

उतसकुता दशिबवली आह.े तसेच, न्यझूीलंड आबण ऑस्रेबलयािरोिरही ह ेकरार करण्याची सरुवातही झाली आह.े  

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/

